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NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING 
 
Er is in de literatuur veel geschreven over ongelijkheid in onderwijsprestaties tussen 

verschillende etnische groepen in Noordwest-Europa en de verschillen in onderwijsmobiliteit 

onder migrantenkinderen. Met name de kinderen van Turkse immigranten komen veel voor in 

de literatuur. Turken vormen één van de grootste immigrantengroepen en behoren tot de 

belangrijkste achterstands groepen als het gaat om onderwijs. Hoewel achterstandspatronen in 

de meeste landen evident zijn, wijzen de eerste vergelijkende studies op opmerkelijke 

verschillen van land tot land in de mate van achterstand van tweede generatie Turken. Er 

bestaat tot nog toe echter onduidelijkheid over zowel de precieze schaal van de verschillen in 

onderwijsmobiliteit als de reden voor de verschillen van land tot land. 

Huidig onderzoek focust voornamelijk op de verschillen in behaalde onderwijs 

resultaten tussen tweede generatie Turken en de etnische meerderheidsgroepen in de 

verschillende landen. Andere studies die wel de verschillen tussen landen bestuderen gaan 

vaak nauwelijks in op de rol die verschillen in de institutionele regelingen van de 

onderwijssystemen van de verschillende landen spelen. Als ze dit onderwerp al behandelen, 

leidt dit vaak tot tegenstrijdige resultaten, met empirische lacunes en onbeantwoorde vragen 

als resultaat. Deze dissertatie stelt de vraag: wat veroorzaakt verschillen in de 

onderwijsmobiliteit van tweede generatie Turken in vijf steden in drie Europese landen; 

Zweden (Stockholm), Frankrijk (Parijs en Straatsburg) en Oostenrijk (Wenen en Linz)? 

Vervolgens worden deze verschillen geanalyseerd door mogelijke verklarende factoren op het 

individuele en het institutionele niveau te onderzoeken, evenals de interacties tussen deze 

factoren.  

Onderwijsmobiliteit is aanvankelijk bestudeerd door de onderwijsprestaties op 

geaggregeerd niveau te analyseren. Deze studie vervolgt met het onderzoeken van 

leertrajecten om zo inzicht te bieden in het proces van onderwijsmobiliteit. Naast deze 

tweeledige benadering, neemt de analyse een groot aantal andere factoren mee. Zo wordt 

gezocht naar een verklaring voor het verschil in onderwijsmobiliteit van tweede generatie 

Turken in de drie vergeleken landen en in de vijf vergeleken steden. Deze studie kent een 

dubbele analytische focus: ten eerste werden factoren op het individuele niveau beschouwd 

om de verschillende uitkomsten in onderwijsprestaties en de keuzes voor verschillende 

leertrajecten te verklaren. In het bijzonder onderzoek ik de rol die interne en externe 

familieleden speelden en de hulpbronnen die zij inbrachten die relevant zouden kunnen zijn 

voor de onderwijsmobiliteit. Ten tweede focust deze studie op geven van een ander 

perspectief op de rol die institutionele arrangementen van onderwijssystemen spelen in het 
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vormen van leertrajecten en onderwijsresultaten. In deze context maakte ik een gedetailleerde 

studie van de algemene karakteristieken van de drie onderwijssystemen en hun onderlinge 

verschillen. 

Tenslotte werd, in een poging de verklarende factoren te definiëren en de uiteenlopende 

patronen van onderwijsmobiliteit onder de Turkse tweede generatie in verschillende landen te 

begrijpen, de nadruk gelegd op de mechanismen van interacties die invloed uitoefenen op 

zowel het individuele als het institutionele niveau. ‘Interacties’ zijn gedefiniëerd als de 

wisselwerking tussen de institutionele regelingen van onderwijssystemen en verschillende 

individueel- en groep-gerelateerde middelen, relevant in het succesvol doorlopen van deze 

systemen. 

Op basis van het unieke TIES survey, zijn deze elementen bestudeerd middels 

absolute en relatieve vergelijkingen. Het TIES survey is een dataverzameling over de 

kinderen van immigranten uit Turkije (en uit voormalig Joegoslavië en Marokko) in 15 

Europese steden in acht landen, uitgevoerd tussen 2007 en 2008. De deelnemende landen en 

steden waren Oostenrijk (Wenen en Linz), België (Brussel en Antwerpen), Frankrijk (Parijs 

en Straatsburg), Duitsland (Frankfurt en Berlijn), Spanje (Madrid en Barcelona), Zweden 

(Stockholm), Zwitserland (Zürich en Basel) en Nederland (Amsterdam en Rotterdam). De 

term ‘tweede generatie’ refereert aan de kinderen van immigranten van wie tenminste één 

ouder buiten het onderzoeksland geboren is (in dit geval in Turkije), maar die zelf geboren 

zijn in het onderzoeksland en daar hun volledige educatie hebben genoten. Zoals reeds eerder 

genoemd, richt mijn studie zich op de landen Oostenrijk, Frankrijk en Zweden. In alle drie de 

landen zijn alleen de steekproeven van tweede generatie Turken en een controlegroep met 

respondenten van autochtone afkomst gebruikt voor de vergelijking. Alles bijelkaar zijn de 

empirische analyses van deze studie gebaseerd op een steekproef van 2.294 respondenten. 

Het onderzoek naar absolute verschillen tussen tweede generatie Turken in de drie 

verschillende landen toonde aan dat de groep hoog opgeleiden (diegenen met een 

vervolgopleiding na secundair onderwijs en hoger) twee keer zo groot is in Frankrijk en 

Zweden als in Oostenrijk. Tegelijkertijd kende Oostenrijk het hoogste percentage voortijdige 

schoolverlaters (met hoogstens een afgeronde basisschool of lager secundair onderwijs) onder 

de Turkse tweede generatie. De relatieve vergelijking tussen tweede generatie Turken en de 

controlegroep in de drie landen en de vijf steden liet zien dat verschillen in 

onderwijsprestaties het duidelijkst naar voren komen aan de bovenkant en aan de onderkant 

van de onderwijsladder in Oostenrijk en Frankrijk. In beide landen bleken de verschillen in 

onderwijsprestaties groter dan in Zweden. Deze verschillen zijn ook terug te zien in de 
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analyse van de leertrajecten. Over het algemeen zijn tweede generatie Turken op academisch 

gebied minder succesvol dan de controlegroep, omdat ze minder vaak te vinden zijn in 

academisch georiënteerde trajecten die tot een vervolgopleiding in het hoger onderwijs leiden. 

Deze relatieve verschillen in de leertrajecten komen het sterkst naar voren in het Oostenrijkse 

onderwijssysteem. In Frankrijk zijn de verschillen ook duidelijk zichtbaar, terwijl ze in het 

Zweedse onderwijssysteem het minst duidelijk naar voren komen. 

Om deze verschillen te verklaren is het belangrijk de combinaties van institutionele 

arrangementen binnen het onderwijssysteem in ogenschouw te nemen. Deze combinaties 

vormen tezamen de landen-specifieke institutionele constellaties. Deze resulteren in 

verschillende interacties met factoren en hulpbronnen op het individuele niveau, zij bepalen 

de richting en omvang van de interacties en zij bepalen het moment waarop hulpbronnen 

relevant worden. 

De belangrijkste componenten van de Oostenrijkse institutionele constellatie zijn de 

late leeftijd waarop de voorschool start, de vroege selectie in leertrajecten met verschillende 

niveaus (op tienjarige leeftijd), een geringe doorstroom tussen leertrajecten na de vroege 

selectie en een halfdaags onderwijssysteem gedurende de leerplichtige leeftijd. De invloed 

van deze institutionele constellatie op de eerste fase van het onderwijs leidt tot een grotere 

interactie met hulpbronnen binnen het gezin. Ouders zijn in deze periode belangrijke actoren 

in de onderwijsondersteuning van hun kinderen en het maken van schoolkeuzes. De 

uitkomsten van deze studie bevestigen het specifieke belang van de onderwijsachtergrond van 

de ouders in het vroege selectieproces. Kinderen van minder goed opgeleide ouders stromen 

vaak in in minder academische trajecten in het lager middelbaar onderwijs. Dit geldt met 

name voor tweede generatie Turken die vaker in een traject op een lager niveau terechtkomen, 

omdat zij vaker uit lager opgeleide families komen. Dit proces wordt versterkt door een lage 

voorschoolse participatie onder tweede generatie Turken in de steden in Oostenrijk. Beide 

factoren dragen bij aan de verklaring van de hogere aantallen tweede generatie Turken die 

naar lagere trajecten stromen op het eerste overgangsmoment na de basisschool en deze 

vroege selectie bepaalt op zijn beurt voor een groot deel hun toekomstige leertrajecten.  

Het belang van de hulpbronnen binnenhet gezin is ook gerelateerd aan het halfdaagse 

schoolsysteem dat het Oostenrijkse schoolsysteem kent tijdens de gehele leerplichtige 

periode. De verantwoordelijkheid voor het  leren wordt hiermee overgedragen naar het 

ouderlijk huis en naar de vrije tijd van de leerlingen, watt ouderlijke betrokkenheid en steun 

bij huiswerk en het leerproces aanzienlijk belangrijker maakt voor scholieren . Hoewel het 

belang van ondersteuning vanuit het gezin voor alle leerlingen binnen het Oostenrijkse 
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onderwijssysteem geldt, is de steun van groter belang voor tweede generatie Turken dan voor 

de controlegroep. 

De draagkracht van het gezin is met name van belang in de vroege fase van het 

onderwijs, terwijl de hulp en ondersteuning van actoren van buiten het gezin pas later 

belangrijk wordt. Om de top van de onderwijsladder te bereiken, is toegang tot de 

hulpbronnen van autochtone peer-netwerken en de steun van leraren cruciaal voor de kinderen 

van Turkse immigranten in Oostenrijk. In het bijzonder isde steun van leraren tijdens de 

bovenbouw van de middelbare school van groot belang voor tweede generatie Turken, zodat 

zij niet al in een vroeg stadium van hun academische carrière afzien en het hoger onderwijs 

nimmer bereiken. 

Het Oostenrijkse onderwijssysteem biedt leerlingen aan het eind van het lager 

middelbaar onderwijs de mogelijkheid door te stromen, mits ze na de basisschool naar het 

beroepsonderwijs zijn gegaan.. Als een leerling van plan is verder door te leren, dan zijn in 

deze context autochtone peers belangrijk, omdat tweede generatie Turken op de 

beroepsopleidingen over het algemeen uit minder goed opgeleide families komen, waarin 

zelden de kennis en hulpbronnen bestaan om hen bij te staan in dit proces. Goede vrienden 

buiten de familie worden de voornaamste bron van informatie en steun. Maar het lage 

percentage van tweede generatie Turken dat uiteindelijk de stap maakt naar het hoger 

onderwijs geeft aan dat de steun door peers in veel gevallen niet toereikend is. 

De Oostenrijkse institutionele constellatie maakt de start van de schoolcarrière een 

belangrijke periode waarin de mate van interactie met hulpbronnen binnen de familie 

bijzonder groot is ende institutionele organisatie van het onderwijs weinig mogelijkheden 

biedt om eerdere beslissingen weer recht te trekken. 

In Frankrijk vormen de op jonge leeftijd startende voltijdse voorschool met 

gegarandeerde plekken en het voltijds onderwijssysteem dat geen selectie kent voor het 

vijftiende jaar de nationale institutionele constellatie die leidt tot relatief weinig interacties 

met de hulpbronnen binnen het gezin. Aanvullende hulp van gezinsleden wordt zelfs als 

minder belangrijk gezien, omdat zulke steun al geïnstitutionaliseerd is in het 

onderwijssysteem. Het oriëntatieproces dat de selectie voor de bovenbouw van de middelbare 

school bepaalt is de belangrijkste institutionele regeling voor Franse leerlingen. Hoewel deze 

eerste selectie relatief laat plaatsvindt, bevat het oriëntatieproces een sterke interactie met een 

aantal factoren op individueel niveau. Ten eerste neemt bij hoogopgeleide ouders de kans op 

een academische vooropleiding toe. Deze correlatie tussen de gevolgde leertrajecten en 

onderwijsachtergrond van de ouders verklaart voor een groot gedeelte waarom ongelijke 
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percentages in doorstroom naar academische leertrajecten bestaan tussen tweede generatie 

Turken en de controlegroep. Ten tweede zijn leraren en de steun en het advies die zij bieden 

van cruciaal belang in het doorstromen van leerlingen naar academische leertrajecten. 

Tenslotte is de etnische compositie van de school op dit punt van groot belang voor tweede 

generatie Turken. Als ouders niet kunnen helpen, blijken peers uit de controlegroep – wiens 

ouders of oudere broers of zussen ervaring met en kennis van het Franse onderwijssysteem 

hebben – cruciale informatiebronnen voor tweede generatie Turken. Via dit oriëntatieproces 

bepaalt de selectie in verschillende soorten vervolgonderwijs voor een groot gedeelte de 

leertrajecten die leerlingen zullen volgen. 

Daarnaast zijn differentiatie in academische leertrajecten in de bovenbouw en de 

‘tweede kans’ om het hoger onderwijs te bereiken via de beroepsgerichte leerweg belangrijke 

kenmerken van de Franse institutionele constellatie. Desalniettemin hangt de mogelijkheid 

om een late stap naar boven te maken minder samen met de onderwijsachtergrond van de 

ouders of steun van de familie. In plaats daarvan zijn het aantal autochtone peers binnen de 

beroepsopleiding en de steun van leraren de belangrijkste factoren voor tweede generatie 

Turken om het benodigde diploma te halen en zo hun vervolgopleiding in het hoger onderwijs 

te kunnen starten. 

De meest beslissende periode in de Franse institutionele constellatie met betrekking tot 

het vaststellen van de onderwijsmobiliteit van tweede generatie Turken is het oriëntatieproces 

aan het eind van de leerplicht op vijftienjarige leeftijd. Hoewel dit differentiatieproces 

uitgesteld is zijn de familieachtergronden van tweede generatie Turken (zoals het 

opleidingsniveau van de ouders) en de invloed van actoren buiten de familie (zoals peers 

zonder migratieachtergrond en leraren) nog altijd van aanzienlijk belang in de opwaartse 

onderwijsmobiliteit. 

In Zweden bestaat de institutionele constellatie uit een voldaagse voorschool die 

kinderen kunnen volgen vanaf tweejarige leeftijd en een geïntegreerd traject van de 

basisschool tot het eind van de onderbouw op de middelbare school, waarin de hele dag les 

wordt gegeven. De eerste selectie naar verschillende trajecten heeft plaats tijdens de overgang 

naar het tweede gedeelte van de middelbare school (op vijftien- of zestienjarige leeftijd). 

Andere belangrijke elementen zijn de hoge mate van doorstroom tussen trajecten in 

bovenbouwonderwijs en de mogelijkheid  hoger onderwijs (zowel academisch- als beroeps-) 

te volgen na alle verschillende vormen van bovenbouwonderwijs. Voltijdse school leidt tot 

minder interactie met factoren op het individuele niveau en maakt de hulpbronnen van de 

familie minder relevant in de onderwijsmobiliteit van onderzochte groepen. Zelfs op het 
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eerste overgangsmoment, voordat in de bovenbouw gekozen wordt voor een academisch- of 

een beroepstraject, zijn gezinskenmerken (zoals het onderwijsniveau van de ouders of de 

beschikbaarheid van extra hulpbronnen) onbelangrijk, omdat de overgang niet gelinkt is aan 

een specifiek differentiatieproces. Als gevolg is het aantal Turken dat in academisch 

georienteerde trajecten terechtkomt vergelijkaar met de controlegroep, onafhankelijk van de 

gezinsachtergrond.  

Bovendien maakt de hoge mate van doorstroom tussen de verschillende trajecten en de 

vloeiende link tussen de bovenbouw en de vervolgopleidingen dat interacties met factoren op 

het individuele niveau nauwelijks een rol spelen in de onderwijsmobiliteit van tweede 

generatie Turken. Interacties met factoren op het individuele niveau komen alleen voor in de 

bovenste laag van het Zweedse onderwijssysteem. Studenten met lager opgeleide ouders 

verlaten het onderwijssysteem vaker dan dat ze verder leren. Dit geldt met name voor tweede 

generatie Turken omdat – zoals we hebben gezien – zij vaker uit minder hoogopgeleide 

families komen. Naast het onderwijsniveau van de ouders, worden peers in deze fase van de 

scholing gezien als de meest belangrijke invloed op tweede generatie Turken. 

De resultaten van mijn studie tonen aan dat de verklaring van crossnationale 

verschillen in onderwijsmobiliteit van tweede generatie Turken niet beperkt kan worden tot 

een combinatie van slechts enkele factoren. Twee elementen zijn betrokken bij het 

mobiliteitsproces: kinderen van Turkse immigranten, met hun eigen individuele kenmerken, 

gezinsachtergronden en relaties met belangrijke tussenpersonen zoals peers en leraren; en de 

onderwijssystemen van de landen, elk met hun verschillende institutionele regelingen. Het is 

de interactie tussen deze grootheden die de richting en de uiteindelijke uitkomst van de 

mobiliteit in het onderwijs bepaalt. Maar de institutionele regelingen binnen 

onderwijssystemen, en de manier waarop die het belang van factoren op individueel niveau 

bepalen, zijn van grotere invloed op de uitkomst van het proces. De onderwijs systemen, die 

institutionele regelingen kennendie de onderwijsmobiliteit van tweede generatie Turken 

minder afhankelijk maken van factoren en hulpbronnen op individueel niveau, leiden dus tot 

betere onderwijsprestaties. Het onderzoek naar deze interacties gedurende de gehele 

schoolcarrière van een leerling toont de gunstige en minder gunstige institutionele 

omstandigheden die van belang zijn in het begrijpen van verschillen in onderwijsmobiliteit in 

een internationale vergelijking. Of en hoe zulke institutionele arrangementen werkelijk van 

belang zijn kan pas beantwoord worden als deze interacties met kenmerken op het individuele 

niveau volledig worden meegewogen. 




